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Edita: Ajuntament de Castelldefels. Regidoria de Cultura, Festes i Participació Ciutadana
Disseny i maquetació: www.azordissseny.com

com contactar
Vols fer un suggeriment o algun comentari?
Tens dubtes sobre la programació?
T’interessa el lloguer de sales o el servei d’acollida?
Email general: teatre.plaza@castelldefels.org
Email servei d’acollida *: acollidatp@castelldefels.org
Telèfon: 93 665 11 50 (extensió 1380)
Adreça: Plaça de l’Estació, 4 · 08860 Castelldefels, Barcelona

* Per als espectacles que tinguin aquest servei.

www.teatreplaza.org



Si bé sempre ens fa il·lusió poder presentar la programació estable de 
música i de teatre al nostre Plaza, no podem negar que aquesta vegada 
és molt especial. Aquesta tardor, el nostre Teatre farà 10 anys. Una gran 
ciutat com Castelldefels, que ja és la 17a ciutat de Catalunya en nombre 
d’habitants, es mereixia poder comptar amb un equipament de primer 
nivell com aquest, que ens ajuda a situar-nos com a referent cultural 
metropolità. No desvetllarem aquí la sorpresa, us esperem a tots i totes el 
cap de setmana del 15 de novembre al Plaza.
       
En aquests darrers anys, hem volgut reforçar el paper de la cultura com 
a eina de reflexió, transmissora de valors cívics al servei de la convi-
vència i porta d’accés a la igualtat d’oportunitats. Per això, renovem el 
nostre compromís amb el programa Apropa Cultura i amb una política 
d’abonaments que facilita que tothom tingui el seu paper.
       
Els propers tres mesos, pel teatre hi passaran propostes de crítica social 
com “La zanja”; de més arriscades, com “Laberint Striptease”, inspirada 
en els poemes visuals de Joan Brossa; amb una alta càrrega emotiva, com 
La maternitat d’Elna en format d’òpera; o el retrobament amb un clàssic 
com són els Valsos i polques del concert de Nadal. Una programació tan 
diversa, com plural és la nostra ciutat. Us hi esperem.

presentació

MARIA MIRANDA
Alcaldessa

JORDI MARESMA
Regidor-delegat d’Educació, 
Cultura, Festes i Memòria 
Històrica.



on comprar
entrades?

anticipada

PRESENCIALMENT.
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):
Dilluns a dijous: de 8:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h
Divendres: de 8:00 a 14:00 h
Dissabtes no festius: de 10:00 a 13:00 h
Juliol i agost: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h

ON LINE: www.ticketea.com les 24 h.
Per a qualsevol dubte de vendes: 902 044 226

TAQUILLA: Una hora abans de cada espectacle.
Venda subjecta a disponibilitat.

           servei de ludoteca gratuït
Per a nens i nenes fins a 10 anys, per a tots els espectacles professionals del Teatre Plaza.
S’ha de demanar reserva prèvia a:
acollidatp@castelldefels.org amb un mínim de 5 dies d’antelació a la data de l’espectacle.

Inici venda d’entrades el dilluns 9 de setembre



abonaments

Per la compra de:
   15% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 
   25% de descompte sobre el preu de l’entrada.
 
   30% de descompte sobre el preu de l’entrada.

   40% de descompte sobre el preu de l’entrada.

No inclou els espectacles de la Xarxa d’Espectacles Infantils, ni els de la sala Margarida Xirgu (Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado).

Normativa de l’abonament
- Caldrà escollir els espectacles en el moment d’adquirir l’abonament.
- No s’aplicarà conjuntament amb altres descomptes.
- No es podrà anul·lar i no es permetrà fer canvis d’espectacles.
- Si se suspèn la funció, es canviarà l’entrada, per al mateix espectacle, per a un altre dia, sempre que això sigui 
  possible. En cas contrari, es canviarà per una entrada per a qualsevol altre espectacle del mateix cost.

x2

x3

x4

x5



• Menors de 3 anys, gratuït sense ocupar seient en les 
actuacions dirigides a públic familiar, exceptuant les 
actuacions programades per la Xarxa d’Espectacles 
Infantils i Juvenils, que serà a partir de 2 anys.
• Descompte del 10 % sobre el preu de les localitats:
    - per a grups  organitzats de 15 persones o més.
    - per a les butaques situades a les llotges.
• Descompte del 20 % sobre el preu de les localitats:
    - per a persones majors de 65 anys.
    - per al VxL (Voluntariat per la llengua.
    - per als alumnes del CPNL per als espectacles de teatre 
      i música en català.
• Descompte del 30 % sobre el preu de les localitats:
    - per a joves entre 26 i 29 anys.
    - per a famílies monoparentals. 
    - per a famílies nombroses.
• Descompte del 40 % sobre el preu de les localitats per a 
joves fins a 25 anys.
• Descompte del 50 % sobre el preu de les localitats, dels 
espectacles de dansa, per als alumnes de l’Escola Munici-
pal de Dansa (una entrada per alumne).

El Teatre Plaza està adherit al programa Escena 25, que 

facilita l’assistència al teatre als menors de 25 anys.

El Teatre Plaza està adherit al programa d’inclusió social 
Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a 
col·lectius en risc d’exclusió social.

En cap cas, els descomptes seran acumulables.

No inclou els espectacles de la Xarxa d’Espectacles Infan-
tils i Juvenils.

Per adquirir entrades amb descompte cal presentar 
el document acreditatiu a la taquilla en el moment de 
comprar-les o a l’entrada del teatre Plaza quan s’hagin 
comprat a través de Ticketea.

Per a les promocions que es fan en funció de l’edat de 
l’espectador i, en cas que el titular no pugui assistir a una 
representació, podrà cedir l’entrada únicament a una 
altra persona que compleixi les mateixes condicions,  o 
bé presentar les entrades a la taquilla per fer l’ajust que 
correspongui. En cas que no es faci així, el teatre anul·larà 
automàticament les entrades, sense retornar-ne l’import.

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte Sala Margarida Xirgu per a
la programació estable

La programació estable pot patir canvis o modificacions alienes a l’organització.

%

%

• Descompte del 20% sobre el preu de la localitat amb el carnet de la Biblioteca.



Durada espectacle: 75 minuts

Interpretació:
Núria Almazán, veu
Cesc Miró, trompeta
Javier Vaquero, guitarra
Pep Rius, contrabaix 

dissabte
setembre 2019

Vintage Gramola és una banda amb un ampli bagatge musical, que 
han decidit emprendre aquest viatge cap a una exploració de sons 
captivadors basats en un ampli repertori que recull tot tipus de 
temes moderns des del principi del Jazz fins als repertoris més 
anys vuitanta. 

descomptes Teatre Plaza per a la programació estable

descompte Sala Margarida Xirgu per a
la programació estable

Vintage Gramola

28

#vintagegramola

Preu: 8 €
Hora: 21 h

Lloc: Sala Margarida Xirgu
(Biblioteca Ramón Fernandez Jurado)
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Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació: Diego Lorca i Pako 
Merino

Direcció: Diego Lorca i Pako 
Merino

Idioma: català

Producció: Titzina Teatre SL

divendres
octubre 2019

Miquel, tècnic d’una multinacional minera, arriba a una explotació 
de la companyia a Sud-Amèrica. Alfredo (l’alcalde) i la seva 
comunitat esperen a aquest nou “descobridor”. Es produeix el 
retrobament de dos mons i formes diferents d’entendre la vida. 

Les ambicions, oportunitats i conseqüències de la implantació de la 
mina marquen el futur del poble i les relacions entre veïns.

La història de la trobada de Pizarro i Atahualpa durant l’època 
de l’arribada dels espanyols a Amèrica determinarà el destí dels 
protagonistes.

La zanja

4

8

Preu: 12 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

SERVEI DE
LUDOTECA

#lazanja



Durada espectacle: 60 minuts

Interpretació:
Bernardí Martorell, flauta
Jordi Marfà Vives, violí
Jordi Marfà Vallverdú, guitarra

dissabte
octubre 2019

Cèltic Groove ens proposen un repertori de danses i cançons 
tradicionals celtes, i que es completa amb danses de l’est d’Europa. 
La sonoritat del trio Cèltic Groove permet reinterpretar aquest 
repertori amb una mirada fresca i renovada.

Cèltic Groove
(música celta)5
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#celticgroove

Preu: Gratuït
Hora: 20 h

Lloc: Plaça Neus Català
(a davant l’edifici de la Biblioteca 

Ramon Fernàndez Jurado)
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Durada espectacle: 55 minuts

Titellaires: Òscar Ribes i Jordi 
Granell

Adaptació, dramatúrgia
i direcció:  Jaume Belló

Companyia: Xip Xap

Destinataris: a partir de 3 anys
 

diumenge
octubre 2019

Una de les coses que no sabíem de “La veritable història dels tres 
porquets” és que el més petit era una porqueta, que volia viatjar en 
moto i ser arquitecta. 
La companyia ens proposa el tradicional conte però amb petites 
variacions que caldrà anar descobrint mentre aprenem paraules 
en una llengua nova, cantem i ballem. 
Molta imaginació en un món ple d’aventures!

La veritable història
dels 3 porquets6

10

Preu: 6 €
Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza

#laveritablehistoriadels3porquets
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Durada espectacle: 60 minuts

Companyia: Banda Belem

Destinataris: tots els públics

divendres
octubre 2019

La banda Belem de l’Uruguai es torna a reunir per a testimoniar 
43 anys de música instrumental, condensats en un re-trobo 
excepcional i irrepetible en el teatre Plaza de Castelldefels. 

Activitat inaugural de les 30es Jornades de Pau i Solidaritat del 
Ajuntament de Castelldefels.

Jazz latino desde tierra 
Charrúa11
ESPECTACLE ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE PAU I SOLIDARITAT EN 
EL MARC DE LES 30es JORNADES DE PAU I SOLIDARITAT.

#jazzlatino

Preu: Gratuït
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

11
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Durada espectacle: 75 minuts

Destinataris:  a partir de 6 anys

Idea original: Nacho Flores i 
Joaquim Aragó

Artistes: Circ Vermut (Jordi Mas, 
David Candelich), circ VBombeta 
(Oriol Morgades, Quique Maltas, 
Sergi Comesa i Manolo Osoyo) 
Alberto Munilla, Ramón Giménez i 
Nacho Flores

Companyia: (Cia)3
                          

diumenge
octubre 2019

Un espectacle de circ que trenca amb totes les barreres.

Nou artistes en escena, cubs, llum, treball col·lectiu i una frase: 
«Si caminem sols, anem més de pressa; si caminem junts, arribem 
més lluny». Són els elements que encapsulen l’essència de Mur, un 
espectacle de circ vital i poètic on les construccions impossibles 
impulsen els artistes a treballar de manera col·lectiva per assolir 
un objectiu comú.

Mur

13

12

#mur

Preu: Gratuït
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza

ESPECTACLE ORGANITZAT PER LA REGIDORIA DE PAU I SOLIDARITAT 
EN EL MARC DE LES 30es JORNADES DE PAU I SOLIDARITAT, AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE LA XARXA D’ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS.
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Durada espectacle: 90 minuts

Text i direcció: Alfredo Sanzol

Interpretació: Laura Aubert, 
Javier Beltrán, Elisabet Casanovas, 
Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran 
Vilajosana

Producció: Dagoll Dagom i
T de Teatre

dissabte
octubre 2019

La tendresa explica la història d’una reina una mica màgica i de 
les seves dues filles, les princeses, que tenen un pla per quedar-se a 
viure en una illa deserta per no tornar a veure un home en sa vida. 

El problema és que escullen una illa on viuen un llenyataire i els 
seus dos fills, que s’hi van refugiar per no tornar a veure una dona 
en sa vida.

La tendresa

19

13

SERVEI DE
LUDOTECA

#latendresa

Preu: 12 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 60 minuts

Música i llibretto: Martí Carreras 
Almar

Solistes:  Laura Brasó (soprano), 
Anna Farrés (soprano), Ainhoa 
Aguilar (mezzo) i Joel Ruiz (tenor)

Piano: Rodrigo de Vera    

dissabte
octubre 2019

L’òpera de La Maternitat d’Elna explica la història de Laura i 
Nisele, dues mares acollides per Elisabeth Eidenbenz. Malgrat el 
refugi que Elna representava per a elles, les seves famílies seguien 
estant fragmentades i molts éssers estimats seguien morint en 
camps de concentració, com els d’Argelers o Rivesaltes.

La maternitat d’Elna (òpera)

26

14

#lamaternitatdelna

Preu: 12 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

SERVEI DE
LUDOTECA
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Durada espectacle: 60 minuts

Destinataris: a partir de 4 anys

Il·lusionista: Jordi Quimera

Direcció artística: Nona Asensio

Actor/regidor: Arnau Morales / 
Kinja

Idioma: català i castellà

Producció: Grup Charly Trama 
SCP

dissabte
novembre 2019

Segur que et fa molta il·lusió gaudir d’un espectacle de màgia 
dinàmic, divertit, impactant… El veuràs i, a més a més, Jordi 
Quimera transformarà aquesta il·lusió en fascinació.

Entre tots crearem un microclima en el teatre, on passaran moltes 
coses, i no totes són previsibles… Un espectacle pensat perquè 
petits i grans gaudiu, rigueu, us sorprengueu, us emocioneu i, 
sobretot,  quedeu fascinats.

Fascinatio.
Màgia amb Jordi Quimera9

15

#fascinatio

Preu: 6 €
Hora: 18 h

Lloc: Teatre Plaza
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divendres
novembre 201915
dissabte
novembre 201916

Celebració del
10è Aniversari

del Teatre Plaza

diumenge
novembre 201917



17

Celebració del
10è Aniversari

del Teatre Plaza
· Visites guiades
· Píndoles teatrals
· Monòlegs

· Actuacions per a petits
  i no tan petits

· I moltes coses més!
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Durada espectacle: 60 minuts

Destinataris: per a tots els públics

Idioma: català

Companyia: Tanaka Teatre i
La Roda

Amb el suport de: OSIC – Generali-
tat de Catalunya

Espectacle seleccionat per la 
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil 
d’Igualada 2019.

diumenge
desembre 2019

La Maria Aurèlia no entén la feina del seu pare. Aviat descobrirà 
que el món que coneix està en perill: tot pot desaparèixer. 
Acompanyada d’en Patufet, entrarà a un univers on personatges 
del folklore català l’ajudaran a lluitar contra l’Oblit, a descobrir-se 
a si mateixa i a millorar la relació amb el seu pare.

Un viatge tendre i divertit a través de les tradicions populars per 
viure una aventura fantàstica i emocionant.

Espectacle de teatre, titelles, gegants, bestiari i màscares per a 
tota la família. 

La petita Capmany

#lapetitacapmany

Preu: 6 €
Hora: 12 h

Lloc: Teatre Plaza

1
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Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació: Josep Lluís
Blázquez (tenor i veu), Llorenç 
Fernández (guitarra i veu, líder i 
cantant de l’Orquestra
La Maravella), Oriol Roca (cors i 
contrabaixista de jazz, cobla i
mediterrani) i José M. Olaya 
(acordió d’Ingrid Morral i Terra 
Blava i altres)

divendres
desembre 2019

Músics amb molts anys d’experiència dins del món de la música 
en general i amants del gènere de l’havanera, han creat aquesta 
formació per fer havaneres, rumba, música catalana d’autor, 
balades, valsets mariners, son cubà, tango i bolero, etc… un 
repertori variat i d’extraordinària qualitat ple de matisos nous, 
fusió en ritmes i harmonies.

Les entrades és podran recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de l’Ajuntament de Castelldefels i el dia de la funció a partir d’1h 
abans de l’inici de l’espectacle.

6

19

Havaneres Son de l’Havana

#sondelhavana

Preu: Gratuït
Hora: 20 h

Lloc: Teatre Plaza

SERVEI DE
LUDOTECA
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Durada espectacle: 90 minuts

Dramatúrgia, direcció i
coreografia:  Roberto G. Alonso

Interpretació: Roberto G Alonso 
(Mc clown) Jordi Cornudella (mú-
sic), Elena Martinell (cantatriu), 
Laura Marsal (ballarina stripeasis-
ta), Davo Marín (saltimbanqui)

Producció: Escenari Joan Brossa 
en col·laboració amb Cabaret 13 i 
Cia. Roberto G. Alonso

ESPECTACLE PER A MAJORS 
DE 18 ANYS

                   

dissabte
desembre 2019

Amb motiu de la celebració de l’Any Brossa 2019.
Cabaret inspirat en l’obra “Strip-tease i teatre irregular” i els 
poemes visuals de Joan Brossa Dramatúrgia. Així doncs, senyores 
i senyors, passin, seguin i gaudeixin, o no, de la nostra proposta, 
juguin amb nosaltres a canviar l’òptica de visió, a despullar la 
realitat, a transvestir-la per veure-hi clar. Però sigui com sigui, 
permetin demanar-los-hi un favor, no se’n vagin igual que han 
entrat, perquè com sempre deia Brossa que també sempre deia 
Fregoli; “l’art és vida, i la vida, transformació”.

Laberint Streptease
(cabaret)7

20

#laberintstreptease
SERVEI DE
LUDOTECA

Preu: 12 €
Hora: 22 h

Lloc: Teatre Plaza
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Durada espectacle: 90 minuts

Interpretació: Orquestra Terres 
de Marca

dissabte
desembre 2019

En aquest concert  de música clàssica d’etiqueta podrem recórrer 
el nostre continent amb els autors clàssics més propers i amb 
músiques de gran qualitat popularitzades, a través dels camins 
i marges del vals i la dansa a l’Europa dels darrers segles, des 
dels Strauss vienesos a la Rússia de Tchaikowsky passant per 
la Bohèmia de Dvorak per finalment retornar a occident i poder 
acaronar els aires més dolços i familiars. 

Concert de Nadal.
Valsos i polques21

#valsosipolques

Preu: 12 €
Hora: 21 h

Lloc: Teatre Plaza

21

SERVEI DE
LUDOTECA
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Teatre Plaza
pl. de l’Estació, 4

Tel. 936 651 150 ext. 1380
www.teatreplaza.org

Sala Margarida Xirgu
(Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado)

c/Bisbe Urquinaona, 19-21




